
 

                 ROMANIA 

   JUDETUL  DAMBOVITA 

CONSILIUL  LOCAL  GAESTI 

 

 

PROIECT  DE HOTĂRÂRE PRIVIND   MODIFICAREA  HOTARARII 

CONSILIULUI Local Gaesti  nr . 56 din 10.09.2018APROBAREA  PROIECTULUI ȘI 

A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT 

 pentru  obiectivul,,Reabilitare,consolidare si  modernizare monument       

               istoric,schimbare  destinatie in centrul cultural-Gheorghe Zamfir’’ 

 

Proiect – „Reabilitare, consolidare si modernizare monument istoric; schimbare 

destinație in centrul cultural -Gheorghe Zamfir-” 

 

Axa prioritara 5.– Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea 

durabila a patrimoniului cultural 

 

Prioritatea de investitii 5.1– Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea 

patrimoniului natural si cultural 

 

Apel de proiecte nr. POR/2016/5/5.1/1 

- avizul comisiei economice din cadrul consiliului local  Gaesti ; 

- In temeiul dispoziţiilor art.36 alin. (4), lit.,,d,,  şi ale art.45 alin.(1), art.115 alin.(1) 

lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART 1. Se aprobă proiectul Reabilitare, consolidare si modernizare monument istoric; 

schimbare destinație in centrul cultural -Gheorghe Zamfir-” în vederea finanțării acestuia 

în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară  Imbunatatirea 

mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului 

cultural propritatea de investiții Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea 

patrimoniului natural si cultural nr. apelului de proiecte  POR/2016/5/5.1/1 

 

ART 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului Reabilitare, consolidare si modernizare 

monument istoric; schimbare destinație in centrul cultural -Gheorghe Zamfir, în 

cuantum de 6.106.526,29    lei (inclusiv TVA). 

 



ART 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a 223.516,58 lei inclusiv TVA, reprezentând 

achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea 

eligibilă a proiectului, în cuantum de   117.660,19 lei  inclusiv  TVA, reprezentând 

cofinanțarea proiectului Reabilitare, consolidare si modernizare monument istoric; 

schimbare destinație in centrul cultural -Gheorghe Zamfir 

 

ART 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului Reabilitare, consolidare si modernizare monument istoric; schimbare 

destinație in centrul cultural -Gheorghe Zamfir, pentru implementarea proiectului în 

condiții optime, se vor asigura din bugetul  local. 

 

ART 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 

condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 

ART 7. Se împuternicește domnul GHEORGHE  GRIGORE in  calitate de  primar,să 

semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele  orasului Gaesti. 

 

 

 

INITIATOR  ,  

 

Primar  ,  

Jr. Gheorghe  Grigore   

 

 

                                 Avizat de  legalitate  , 

Secretar   

Jr. Diaconu Mitica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 EXPUNERE DE  MOTIVE   

PROIECT  DE HOTĂRÂRE PRIVIND   MODIFICAREA  HOTARARII 

CONSILIULUI Local Gaesti  nr . 56 din 10.09.2018APROBAREA  PROIECTULUI 

ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT 

 pentru  obiectivul,,Reabilitare,consolidare si  modernizare monument       

               istoric,schimbare  destinatie in centrul cultural-Gheorghe Zamfir’’ 

 

 

 

 

       Propun spre aprobare   Consiliului Local Gaesti  ,  proiectul Reabilitare, consolidare si 

modernizare monument istoric; schimbare destinație in centrul cultural -Gheorghe Zamfir-” în 

vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 

prioritară  Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a 

patrimoniului cultural propritatea de investiții Conservarea, protejarea, promovarea si 

dezvoltarea patrimoniului natural si cultural nr. apelului de proiecte  POR/2016/5/5.1/1 , in 

limita  valorii totale  de  6.106.526,29 lei  ( inclusiv TVA). Contributia proprie  in proiect este 

de  223.516,58 lei  , inclusiv TVA. 

      Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

Reabilitare, consolidare si modernizare monument istoric; schimbare destinație in centrul 

cultural -Gheorghe Zamfir, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor 

asigura din bugetul  local. 

 

 

 

Primar , 

Gheorhe Grigore 


